
   
 

XXIX Campeonato Paranaense de Fanfarras e Bandas 

III Copa Nacional de Bandas e Fanfarras de Cândido de Abreu – PR  
 

 

REGULAMENTO GERAL – 2022 

 

Art.1º – DO CAMPEONATO E SEUS OBJETIVOS: 

 

1.1 - A Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas, instituição representante das Fanfarras e Bandas do 

Estado do Paraná, e o município de Cândido de Abreu realizarão simultaneamente o XXIX Campeonato 

Paranaense de Fanfarras e Bandas e a III Copa Nacional de Bandas e Fanfarras de Cândido de Abreu 

– PR, no dia 10 de julho de 2022, no Município de Cândido de Abreu - PR, Ginásio de Esportes Clemente 

Adamowicz, localizado na Praça Júlio Grein Taques – Centro – Cândido de Abreu – PR. 

 

1.2 – O evento tem o objetivo de estimular a criação de Bandas e Fanfarras, promover o intercâmbio entre os 

integrantes, mediante a competição sadia, incentivar o aprimoramento de métodos e técnicas das corporações 

musicais, bem como contribuir para o desenvolvimento do pensamento cívico, o espírito de grupo e 

autodisciplina, necessários à formação integral do cidadão. 

 

Art.2º - DA ORGANIZAÇÃO: 

 

2.1 - A organização, direção e coordenação técnica do XXIX Campeonato Paranaense de Fanfarras e Bandas 

e a III Copa Nacional de Bandas e Fanfarras de Cândido de Abreu – Pr serão realizadas pela Federação 

Paranaense de Fanfarras e Bandas, com sede atual e provisória em União da Vitória – PR. 

 

Art. 3º - PRAZO PARA INSCRIÇÕES E ORDEM DAS APRESENTAÇÕES: 

 

3.1 - O prazo para inscrições para o evento em Cândido de Abreu será até as 17:00 do dia 13 de junho de 

2022 (segunda-feira) com reunião para sorteio da ordem de apresentações às 14:00 horas do dia 15 de junho 

de 2022 (quarta-feira) na subsede da Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas, a Rua José Júlio Cleto da 

Silva, 330 – União da Vitória – PR ou em outro endereço, a ser informado em tempo aos participantes. 

 

Art.4º - DA PARTICIPAÇÃO: 

 

4.1 - Poderão participar do XXIX Campeonato Paranaense de Fanfarras e Bandas todas as corporações 

filiadas a FPFB e em acordo com o estatuto da instituição desde que preencham formalmente a ficha de 

inscrição fornecida pela Federação e se enquadrem nas categorias deste regulamento. Poderão participar da 

III Copa Nacional de Bandas e Fanfarras de Cândido de Abreu – Pr todas as corporações não 

pertencentes ao estado do Paraná.  

 

Parágrafo único: Todas as corporações pertencentes a entidades do estado do Paraná deverão fazer sua 

inscrição unicamente pela da Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas através de ficha de filiação e 

pagamento de anuidade. As corporações de outros Estados da Federação farão o preenchimento da ficha de 

inscrição que consta ao final deste regulamento bem como o envio conforme orientação neste regulamento 

não sendo necessária a filiação apenas o envio da ficha de inscrição.   

 

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FANFARRAS E BANDAS 

Rua José Júlio Cleto da Silva, 330. 

União da Vitória - Paraná 

CEP. 84600-000- Fones: (042)988015156 (042)3522-8727 



 4.2 - As inscrições e comprovantes de pagamento da taxa de anuidade deverão ser enviadas por 

 E-mail, para o endereço: jcarlos.goncalves@bol.com.br 

 

4.3 - Não serão aceitas, sob quaisquer justificativas inscrições fora dos prazos estabelecidos e sem o envio do 

comprovante de pagamento da taxa de anuidade ou inscrição. 

 

Art. 5º - DAS CATEGORIAS / IDADE: 

 

5.1 - As Fanfarras e Bandas participantes no XXIX Campeonato Paranaense de Fanfarras e Bandas e III 

Copa Nacional de Bandas e Fanfarras de Cândido de Abreu – PR serão divididas nas seguintes 

categorias: 

 

I – Pela espécie da Corporação: 

a) Banda de Percussão. 

b) Banda de Percussão com Liras de 25 teclas. 

c) Banda de Percussão Marcial 

d) Banda de Percussão com Instrumentos Melódicos 

e) Batalha de Percussão (Regulamento específico). 

f) Fanfarra Simples 

g) Fanfarra Simples Tradicional 

h) Fanfarra com Uma Válvula 

i) Banda Marcial 

j) Banda Musical de Marcha 

k) Banda Musical de Concerto 

l) Banda Musical Sinfônica. 

 

II – Pela Idade: 

a) Infantil I – Corporações com integrantes nascidos até o ano de 2010. 

b) Infantil II – Corporações com integrantes nascidos até o ano de 2007.  

c) Infanto-Juvenil – Corporações com integrantes nascidos até o ano de 2003. 

d) Juvenil – Corporações com integrantes nascidos até o ano de 1999. 

e) Sênior – Corporações com integrantes das categorias anteriores, mais àqueles com idade superior.  

 

5.2 – Cada corporação musical poderá ter no máximo 5% (cinco por cento) do total de integrantes da 

corporação, com idade superior ao limite de idade estabelecido para a sua categoria, respeitando o limite 

máximo de 02 (dois anos) para o limite de idade da categoria em referência. Para a faixa etária juvenil entende-

se que não existe o limite de 02 anos, visto que a categoria Sênior que é a seguinte não limita faixa etária. Não 

se aplica à baliza e mór de comando que deverão respeitar a faixa etária na qual a corporação está inscrita. 

 

5.3 - A Corporação que não apresentar lisura quanto à adequação da idade, e não retirar os integrantes 

em excesso será sumariamente desclassificada, sem direito a recursos. 

 

5.4 - A verificação da faixa etária será feita na concentração, quando todos os integrantes deverão portar 

carteira de identidade (RG) ou carteira de motorista que é documento oficial e original com foto e 

CERTIFICADO DE VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA (RETIRADA ATRAVÉS DO SISTEMA 

CONECTSUS), para apresentar ao responsável pela conferência dos documentos quando solicitado.  

 

Parágrafo único: Não serão aceitas carteiras de estudantes ou cópia de documentos, caso o componente da 

Banda ou Fanfarra tenha perdido ou tenha sido roubado seu documento o mesmo deverá apresentar o Boletim 

de Ocorrência original. 

 

5.5 - Cada integrante poderá participar em cada fase do XXIX Campeonato Paranaense de Fanfarras e 

Bandas e a III Copa Nacional de Bandas e Fanfarras de Cândido de Abreu – PR uma única vez dentro 

de cada categoria técnica. O mesmo integrante somente poderá participar mais de uma vez se a categoria 

técnica for diferente da anterior. 
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5.6 - Caso um integrante participe duas vezes na mesma fase por duas corporações dentro da mesma categoria 

técnica as duas corporações envolvidas serão sumariamente desclassificadas. 

 

5.7 - Todas as corporações inscritas deverão apresentar uma lista contendo o nome e o número do documento 

de cada integrante da corporação, estando ele inserido nas alegorias ou aspecto musical. 

Observação: O artigo 5º não se aplica ao maestro ou maestrina. 

 
Art.6º – DA CARACTERIZAÇÃO DAS CATEGORIAS: 

 

6.1 - Bandas de Percussão – Somente Instrumentos de Percutir, sem som definido. (Bombos, Surdos, Caixas, 

Pratos e demais acessórios). 

 

6.2 - Bandas de Percussão com Liras de 25 Teclas – Instrumentos de percutir tais como: Bombos, Caixas, 

Surdos, Pratos e Liras de 25 Teclas. Excluem-se os demais instrumentos melódicos e de som definido como 

tímpanos. 

 

6.3 - Bandas de Percussão Marcial – Instrumentos de percutir tais como: Bombos, Caixas, Surdos, Pratos, 

Tímpanos, Campanas tubulares Glokenspiel, família dos vibrafones, família dos xilofones e liras. 

 

6.4 - Bandas de Percussão Com Instrumentos Melódicos – Instrumentos de percutir tais como: Bombos, 

Caixas, Surdos, Pratos, Tímpanos, Campanas tubulares Glokenspiel, família dos vibrafones, família dos 

xilofones e liras, Escaletas e Flautas Doces. 

 

6.5 - Fanfarra Simples Tradicional – Instrumentos melódicos: Trompetes naturais, agudos e graves (cornetas 

e cornetões), lisos sem a utilização de recursos (gatilhos). 

I - Instrumentos de Percussão: Bombos, surdos, caixas, pratos a dois. 

II - Instrumentos Facultativos: Demais instrumentos melódicos sem recursos (Bombardinos, Tubas) e 

acessórios de percutir, mais os instrumentos das categorias anteriores.  

 
6.6 - Fanfarra Simples – Instrumentos melódicos: Trompetes naturais, agudos e graves (cornetas e cornetões), 

lisos de qualquer tonalidade ou formato, sendo opcional a utilização de recursos, como gatilho. 

I - Instrumentos de Percussão: Bombos, surdos, caixas, pratos a dois. 

II - Instrumentos Facultativos: Tubas, Bombardinos e acessórios de percutir, mais os instrumentos das 

categorias anteriores.  

 

6.7 - Fanfarra Com Uma Válvula – Instrumentos melódicos: trompetes naturais, agudos e graves (cornetas 

e cornetões), com uma válvula, de qualquer tonalidade ou formato. 

I - Instrumentos de Percussão: O mesmo das categorias anteriores. 

II - Instrumentos facultativos: Tubas, Bombardinos e acessórios de percutir, mais os instrumentos das 

categorias anteriores.  

 

6.8 - Banda Marcial – Instrumentos melódicos: Família dos trompetes, família dos trombones, família das 

tubas e saxhorn. 

I - Instrumentos de Percussão: Os mesmos das categorias anteriores. 

II - Instrumentos facultativos: marimba, pífaros, gaitas de fole, trompa, tímpano, glokenspiel, campanas 

tubulares, e outros de percutir, mais os instrumentos das categorias anteriores. 

 

6.9 - Banda Musical de Marcha – Instrumentos melódicos: Família das flautas transversais (não 

obrigatórios), família dos clarinetes, instrumentos de sopro das categorias anteriores. 

I - Instrumentos de Percussão: Os mesmos das categorias anteriores. 

II - Instrumentos Facultativos: oboé, fagote, contrafagote, requinta, clarone, trompa, celesta, xilofone... 

 

6.10 - Banda Musical de Concerto 

a) Instrumentos melódicos característicos: família das flautas transversais (não obrigatórios); família dos 



clarinetes; família dos saxofones e instrumentos de sopro das categorias anteriores;  

b) Instrumentos de percussão: bombos, tambores, prato a dois, prato suspenso, caixa clara; 

 

§ É vetada a utilização de instrumentos de palheta dupla.  

 

6.11 - Banda Sinfônica:  

a) Instrumentos melódicos característicos: família das flautas transversais; família dos clarinetes; família dos 

saxofones e instrumentos de sopro das categorias anteriores;  

b) Instrumentos de percussão: bombos, tambores, prato a dois, prato suspenso, caixa clara;  

c) Instrumentos complementares: oboé, fagote, contrafagote, trompa, contrabaixo acústico, celesta e 

xilofone. 
É obrigatória a utilização de pelo menos um instrumento de palheta dupla. 
 

§ - As corporações que não se enquadrarem nas categorias e demais diretrizes citadas no presente regulamento, 

não poderão participar deste evento. 

 

Art.7º - ORDEM DE APRESENTAÇÃO: 

 

7.1 - A ordem de apresentações será rigorosamente cumprida, e, a corporação que se apresentar fora dela, 

perderá 01 (um) ponto por jurado, envolvendo todos os aspectos deste regulamento (Musical, Apresentação, 

Corpo Coreográfico, Linha de Frente, Mór de Comando e Baliza). 

 

7.2 – Para o cumprimento do Art. 7º, a corporação deverá estar posicionada para o julgamento no momento 

que for solicitado pelo jurado de ordem de apresentações. Para o cumprimento do referido a Banda ou Fanfarra 

deverá estar com o seu material postado (instrumental), uniforme e adereços de entrada completo para o 

julgamento, o responsável pela corporação deverá estar com os integrantes na área de concentração 15 

minutos antes do horário previsto para a concentração da corporação e informar ao jurado que está disponível 

para o início do julgamento conforme o regulamento. O item constará na planilha de avaliações. 

 

7.3 - O não cumprimento do Art. 7° em todas as suas alíneas acarretará a perda de (um) ponto por jurado, 

envolvendo todos os aspectos deste regulamento (Musical, Apresentação, Corpo Coreográfico, Linha de 

Frente, Mór de Comando e Baliza). 

7.4 - A perda da ordem de apresentações não comportará qualquer justificativa. 

 

Art.8º – DAS CORPORAÇÕES: 

 

8.1 - As Corporações Musicais deverão portar obrigatoriamente, à frente da corporação, durante o desfile, e 

de forma visível: Pavilhão Nacional, faixa, estandarte ou distintivo que as identifique. 

 

8.2 - O não cumprimento do artigo 8º alínea 8.1 implicará na desclassificação da corporação.  

 

§ Único – Detalhes sobre posicionamento do Pavilhão Nacional e identificação da corporação musical, no 

item, “Do Julgamento do Corpo de Bandeiras”. 

 

8.3 - Para as Bandas de Concerto e Sinfônicas também será obrigatória à apresentação do Pavilhão Nacional, 

não havendo para essas categorias premiação específica. 

 

8.4 - Às Corporações Bandas de Concerto e Sinfônicas é facultativo: Corpo Coreográfico, Baliza, ou Mór de 

Comando, pois os mesmos aspectos não terão julgamento sendo usados para enriquecer a apresentação da 

Banda.  

 

8.5 - Para as corporações que utilizarem alegorias, seus integrantes deverão obedecer à mesma faixa de idade 

da categoria em que a corporação estiver inscrita. Será solicitado documentação para conferência conforme 

Art. 5º em todas as alíneas deste regulamento. 



 

Art.9º – DO JULGAMENTO DAS CORPORAÇÕES: 

 

9.1 - Todas as corporações musicais serão avaliadas por uma comissão julgadora especializada, composta por 

pessoas de reconhecida capacidade, que será escolhida pela comissão organizadora. 

 

9.2 - Ficará a cargo de membros da Mesa Apontadora, o cômputo de notas atribuídas pelos jurados aos 

participantes, na Planilha Geral. 

 

9.3 - Todas as corporações musicais participantes serão julgadas em dois aspectos distintos: 

        I – MUSICAL 

        II – APRESENTAÇÃO 

 

Art. 10º – JULGAMENTO DO QUESITO MUSICAL: 

 

a) TÉCNICA 

Afinação: Análise da afinação do conjunto. 

Ritmo: Análise da precisão rítmica do conjunto e de seus integrantes. 

Dinâmica: Análise da “escala dinâmica” do conjunto. 

Articulação: Análise da articulação dos sons (ataques) e das frases. 

Equilíbrio instrumental: Análise do equilíbrio entre naipes (dinâmica, timbre, técnica instrumental). 

 

b) INTERPRETAÇÃO 

Fraseado: Análise da coerência na interpretação das frases musicais. 

Expressão: Análise do aspecto estético-musical da interpretação. 

Regência: Análise da técnica e a postura do regente e a receptividade dos músicos aos seus gestos. 

Escolha do repertório: Analisar a qualidade das peças escolhidas para concurso e a sua compatibilidade com 

o nível técnico do conjunto. 

Impressão gerada pelo conjunto no palco (local de apresentação). 

Analisar a impressão gerada pelo conjunto no palco, tais como entusiasmo dos músicos, envolvimento ou 

apatia na hora da execução, segurança ou nervosismo no palco etc. 

 

c) INSTRUMENTOS PERCUSSORES 

Precisão e Sincronismo – Análise individual e coletiva da precisão, do sincronismo, equilíbrio e intensidade 

na execução entre os integrantes do naipe dos instrumentos de percussão, com os integrantes do naipe de 

instrumentos de sopro; 

Postura Técnica – Postura técnica dos integrantes da percussão, posicionamento de instrumentos e acessórios 

em geral;  

Afinação das Peles – Afinação e correto balanceamento de peles dos instrumentos com som definido e com 

som indefinido, das esteiras e dos acessórios, bem como a sonoridade na execução;  

Técnica Instrumental: Técnica utilizada pelos integrantes dos instrumentos percussores 

Dinâmica: Dinâmica apresentada em coerência com os instrumentistas dos outros naipes. 

**** As Bandas de Percussão, serão julgadas nos itens englobados no aspecto INSTRUMENTOS 

PERCUSSORES e REGÊNCIA. 
Regência: Análise da técnica e a postura do regente e a receptividade dos músicos aos seus gestos. 

 

10.1 – Cada peça musical será avaliada individualmente. 

 

10.2 - O aspecto Musical terá sua avaliação com notas atribuídas de + 0,5 a + 5,0 em cada item do aspecto da 

planilha e em cada peça musical. 

 

10.3 - Planilha nº. 1:   TÉCNICA: Afinação, Ritmo, Dinâmica, Articulação, Equilíbrio Instrumental. 

Planilha nº. 2:  INTERPRETAÇÃO: Fraseado, Expressão, Regência, repertório, impressão final.   

Planilha nº. 3: Instrumentos Percussores – Precisão e sincronismo, postura técnica, afinação das peles, 

Técnica Instrumental e Dinâmica.  



Planilha nº 4: Bandas de Percussão (planilha utilizada apenas para as Bandas de Percussão inscritas) – 

Adequação Técnica de +0,5 a + 6,0; Arranjo/Transcrição de +0,5 a + 6,0; Regência de +0,5 a + 7,0; conjunto 

de +0,5 a +7,0; Ritmo de +0,5 a + 6,0; Afinação de +0,5 a + 6,0; Expressões e Dinâmica de +0,5 a + 6,0; 

Uniformidade Técnica de +0,5 a + 6,0; 

 

10.4 - Em cada item será atribuída pelo jurado, uma nota para cada peça musical, e feita a soma para o cômputo 

da nota final, que será lançada pelo apontador na planilha geral de pontos conquistados pela corporação. 

 

Art.11º - JULGAMENTO DO QUESITO APRESENTAÇÃO: 

 

Uniformidade: Será avaliada a igualdade e a conservação da indumentária, nos seguintes itens: Calças, 

Túnicas, Barretinas, Quepes ou Similares, Calçados, instrumental e acessórios que componham o uniforme. 

Garbo: Postura individual e coletiva. 

Marcha:  Marcialidade, sincronismo. 

Alinhamento: Será observado o alinhamento correto, coletivo e individual da corporação e o seu 

deslocamento.  

Cobertura: Será observada a cobertura correta das colunas e a regularidade de intervalo entre as frações. 

 

11.1 - Cada item julgado receberá uma nota atribuída pelo jurado. 

 

11.2 -   O corpo Musical será julgado em seu deslocamento em um percurso mínimo de 100 metros em 

espaço aberto. Quando em quadra de esporte e ou similar um percurso mínimo de uma volta completa 

retornando ao ponto de partida.  O não cumprimento deste parágrafo implicará na perda de 10% dos pontos das 

planilhas dos quesitos em julgamento (musical, apresentação, baliza, linha de frente, mor de comando, corpo 

coreográfico). 

 

11.3 - As corporações que optarem pela execução de coreografias com o corpo musical deverão fazê-las após 

o percurso estipulado para o julgamento dos itens do aspecto apresentação (marcha e garbo, alinhamento e 

cobertura). 

 

11.4 - Fica vetado o deslocamento pelo centro da quadra denominado marcha e contramarcha. (Sentido “vai 

e vêm”).   

 

11.5 - Todos os itens do aspecto uniformidade (Calças, túnicas, calçados e quepes ou similares) são 

obrigatórios. Caso falte qualquer um dos itens os pontos referentes ao faltante serão descontados na íntegra. 

 

11.6 - As Bandas de Concerto e Sinfônicas estão dispensadas do item de uniforme QUEPE ou SIMILAR. 

 

11.7 - Pela não execução de deslocamentos de marcha, as Bandas de Concerto e Sinfônicas terão as notas 

atribuídas no aspecto uniformidade repetidas nos aspectos marcha e garbo, alinhamento e cobertura. 

 

 

Art.12º - DA AVALIAÇÃO DE CADA QUESITO: 

 

12.1 - Na avaliação das corporações musicais, no aspecto apresentação, as concorrentes iniciarão sua 

apresentação, com a nota máxima (10 pontos), e, a nota será obtida através da fórmula estabelecida:  

 

Média = TR X 10 = XX 

               TC 

 

          XX – Nota do item julgado 

          TC – Total de Componentes do Conjunto. 

          TR – Total de Componentes Regulares. 

 

 



 

12.2 – Exemplo da fórmula constante no Art. 12º alínea 12.1 a ser aplicada para a obtenção da nota final do 

aspecto alinhamento, segundo o modelo de planilha a ser utilizada pelo jurado, para uma corporação com 40 

integrantes. 

                x   

                   

    x        x       

                   

        X           

                   

                   

Média = TR X 10         Média = 36 X 10       Média = 0,9 X 10      Média = 9,0   

                                         TC                                 40 

 

12.3 - O aspecto Uniformidade será julgado com itens específicos (calças, túnicas, quepes ou similares e 

calçados), a nota final deste aspecto será a média dos itens exceto para as Bandas de Concerto e Sinfônicas. 

 

12.4 - Para os demais itens (marcha, alinhamento, garbo e cobertura), segue a aplicação da fórmula do Art. 

12º alínea 12.1. 

 

Art.13º - DO TEMPO DE APRESENTAÇÃO:  

 

13.1 - Cada corporação disporá de um tempo máximo para completar a realização da sua apresentação, que 

constará de: 20 minutos para Bandas de Percussão de qualquer natureza, 20 minutos para Bandas de 

Concerto e Bandas Sinfônicas, 25 minutos para Fanfarras, 25 minutos Bandas Marciais e 25 minutos 

Bandas Musicais de Marcha. O tempo referido será cronometrado da largada, a partir do primeiro toque em 

pelo menos um dos instrumentos até o encerramento da segunda peça musical. A corporação poderá abdicar 

da “música de saída”. Depois de encerrada a segunda peça musical a corporação terá um tempo máximo de 05 

minutos para fazer a retirada do local de apresentações. Este tempo será cronometrado após o 

encerramento da segunda peça musical até o final de toque e ou final da marcha ainda dentro da pista de 

apresentações. Depois de encerrado o tempo de saída a corporação deverá retirar os integrantes da pista de 

apresentações. Será concedido um tempo de até 05 minutos para que as corporações musicais preparem 

os instrumentos sinfônicos na pista de apresentações. Após este prazo a corporação deverá se postar pronto 

para o início da apresentação.  

 

13.2 - Os acompanhantes das Bandas e Fanfarras portando acessórios ou não, deverão estar identificados 

com a denominação da corporação (crachá, camiseta ou similar) ao se posicionarem na preparação e 

deslocamento, não sendo permitido usar o mesmo uniforme da corporação musical. 

 

13.3 – O não cumprimento do Art. 13º alínea 13.1 implicará na perda de 10% (dez por cento) dos pontos 

alcançados em todos os aspectos (musical e apresentação, Linha de Frente, Baliza, Mor de Comando e Corpo 

Coreográfico). 

 

13.4 - Para as corporações participantes no XXIX Campeonato Paranaense de Fanfarras e Bandas e III 

Copa Nacional de Bandas e Fanfarras de Cândido de Abreu sem concorrentes nas suas respectivas 

categorias, fica estabelecida a seguinte tabela para obtenção do título de Campeã de 2022. 

 

 Tabela de pontuação para Bandas de Percussão e Fanfarras 

Faixa Etária Total de Pontos 

Infantil 60% dos pontos válidos para a classificação na categoria 

Infanto-Juvenil 60% dos pontos válidos para a classificação na categoria 

Juvenil 60% dos pontos válidos para a classificação na categoria 

Sênior 60% dos pontos válidos para a classificação na categoria 

 



Tabela de pontuação para Bandas Marciais/Musicais e de Concerto (Sinfônicas) 

Faixa Etária Total de Pontos 

Infantil 60% dos pontos válidos para a classificação na categoria 

Infanto-Juvenil 60% dos pontos válidos para a classificação na categoria 

Juvenil 60% dos pontos válidos para a classificação na categoria 

Sênior 60% dos pontos válidos para a classificação na categoria 

 

13.5 - Os primeiros, segundos e terceiros colocados, por Categoria Técnica e Faixa Etária, receberão um troféu 

ou similar, ofertado pela comissão organizadora do evento e/ou seus patrocinadores. 

 

13.6 - As primeiras, segundas e terceiras Balizas por Faixa etária receberão um troféu ou similar bem como os 

Mores de Comando, Corpo de Bandeiras e Corpo Coreográficos, porém, para julgamento suas inscrições 

deverão constar na ficha de inscrição. 

 

13.7 - Será instituído o troféu de “Campeão Geral do Campeonato Paranaense” entre as corporações 

filiadas à Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas conforme Regulamento, para as corporações que 

obtiverem a maior nota na soma de todos os aspectos: Musical, Apresentação, Corpo Coreográfico, Corpo de 

Bandeiras, Baliza e Mór de Comando durante todo o Campeonato 2022.  

 

13.8 - O Troféu de “Campeão Geral da Copa Nacional de Cândido de Abreu” será considerado um troféu 

transitório, de modo que a corporação considerada Campeã Geral do evento que obtiverem a maior nota na 

soma de todos os aspectos: Musical, Apresentação, Corpo Coreográfico, Corpo de Bandeiras, Baliza e Mór de 

Comando, deverá conquistar o título por 2 (dois) anos consecutivos para ser a portadora definitiva da 

premiação. 

 

13.9 - Caso a Corporação não participe da próxima edição da Copa Nacional de Cândido de Abreu, um 

representante legal da corporação premiada com o “Troféu Campeão Geral - 2022” deverá estar presentes no 

evento seguinte para em momento solene onde será repassado o troféu de “Campeão Geral - 2022” ao próximo 

“Campeão Geral - 2023”. 

    

13.10 - Competirão em igualdade para o troféu de “Campeão Geral do Campeonato Paranaense” os 

participantes de todas as Categorias Técnicas inscritas e filiadas à Federação Paranaense de Fanfarras e 

Bandas, independente de faixa etária. 

 

13.11 - Competirão em igualdade para o troféu de “Campeão Geral da Copa Nacional de Cândido de 

Abreu” todos os participantes de todas as Categorias Técnicas inscritas em todo o campeonato sendo filiadas 

ou não filiadas à Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas, independente de faixa etária. 

 

13.12 - Para os participantes das Categorias Bandas Musicais de Concerto e Bandas Sinfônicas filiadas à 

Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas, fica instituído o Troféu Geral “Nome a ser definido” sendo 

premiada a corporação que obtiver a maior pontuação em todos os aspectos julgados no Campeonato 

Paranaense de 2022, independente de categoria e faixa etária.  

  

§ Único - As Bandas de Concerto e Bandas Sinfônicas não terão julgados os aspectos de Alegorias (Corpo 

coreográfico, Baliza, Mór de Comando e Corpo de Bandeiras).  

 

13.13 - No caso de empate, entre os primeiros, segundos e terceiros colocados, o desempate será pelas notas 

recebidas nos itens constantes nas planilhas de julgamento, na seguinte ordem: nota dos itens englobados na 

Planilha nº 1 “Técnica”, persistindo o empate, a nota dos itens constantes nos aspectos da Planilha nº 2 

“Interpretação”, Persistindo o empate Planilha nº 3 “Instrumentos Percussores”, seguindo para a nota obtida 

na planilha de Uniformidade, Marcha, Alinhamento, Cobertura, ou declarado empate pela Comissão 

Organizadora. 

 

 

 



Art.14º - DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 

 

14.1 – Fica estipulada uma taxa de anuidade no valor de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) junto a Federação 

Paranaense de Fanfarras e Bandas para a participação no XXIX Campeonato Paranaense de Fanfarras e 

Bandas por corporação e categoria inscrita. O referido valor deverá ser depositado em favor da: 

Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas 

Banco do Brasil, Agência 0030-2 – Conta Corrente 16.000-8. 

O comprovante identificado de depósito deverá ser enviado por e-mail para o endereço 

jcarlos.goncalves@bol.com.br  até o prazo máximo do ato da inscrição.  

   

14.2 - Fica estipulada uma taxa de inscrição no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) junto à organização da 

III Copa Nacional de Bandas e Fanfarras de Cândido de Abreu por corporação e categoria inscrita. 

Esta taxa de inscrição se refere somente a corporações não pertencente a entidades do estado do Paraná. O 

referido valor deverá ser depositado em favor da: 

Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas 

Banco do Brasil, Agência 0030-2 – Conta Corrente 16.000-8. 

O comprovante identificado de depósito deverá ser enviado por e-mail para o endereço 

jcarlos.goncalves@bol.com.br  até o prazo máximo do ato da inscrição.  

 

 

§ Único. Não serão aceitas inscrições sem a comprovação do pagamento da taxa de anuidade ou 

inscrição. 

 

14.3 - Para as corporações participantes do evento, será oferecido local adequado para sua breve estadia, que 

compreenderá salas de aula em estabelecimentos de ensino, banheiros e chuveiros, acompanhamento de 

munícipes credenciados por parte da sede do evento na data do concurso e refeições que compreenderão: café 

da manhã, almoço e jantar no domingo dia 10 de julho de 2022. As refeições serão servidas para a 

corporação somente na data da sua participação no evento. Refeições anteriores ao dia do evento e após serão 

por conta dos participantes. 

 

14.4 - Todos os participantes deverão portar seus próprios pratos, copos e talheres. 

 

14.5 - Todas as corporações que solicitarem alojamento para pernoite deverão utilizar seus próprios 

colchonetes, roupa de cama e material de higiene pessoal. 

 

14.6 - As despesas com transporte correrão por conta dos participantes. 

 

14.7 - Todos os componentes que portarem instrumentos, de qualquer naipe, são obrigados a integrar o 

conjunto desde o início, desfilando e submetendo-se aos itens de avaliação de pista, salvo em casos 

especialíssimos e comprovados in loco, como impedimento de locomoção por convalescença ou necessidades 

especiais. Caso seja comprovada a infração desse artigo, a corporação musical terá o desconto de 10% 

do total de pontos conquistados em todos os aspectos avaliados. 
 

Art. 15º - LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015  

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

 

15.1 – De acordo com o Artigo 8º da Lei Nº 13.146 de 06 de julho de 2015:  É dever do Estado, da sociedade 

e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à 

profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à 

acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços 

científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre 

outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e 

econômico. 
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15.2 - Desta forma, em cumprimento à lei e por vontade própria da Federação Paranaense de Fanfarras e 

Bandas em concordância com todos os seus afiliados, fica determinado que em todos os artigos, capítulos e 

parágrafos do Regulamento Geral para a aplicação de julgamento em apresentações de competição, serão 

levadas em consideração a performance da pessoa com deficiência que tenha impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, respeitando-se as suas limitações, de modo a incluí-las 

socialmente no cenário próprio das bandas e fanfarras, contribuindo para o pleno exercício da sua cidadania. 

 

§ No caso das corporações musicais oriundas de Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE’s), as planilhas para julgamentos serão adaptadas, dando-lhes condições de igualdade com as 

demais corporações. 

 

15.3 - Informações e ou esclarecimentos, poderão ser obtidos com a Comissão Organizadora do evento 

pelo telefone: (0XX)42-3522-8727, com José Carlos Gonçalves, presidente da FPFB (entidades do estado 

do Paraná) ou Maestro Erick: (43) 9-9600-0056 (para corporações não pertencentes a entidades do 

Paraná) 

 

 

Art.16º - DO JULGAMENTO DAS ALEGORIAS:  

 

16.1 - Para a apreciação de julgamento, somente serão julgadas as alegorias: Corpo Coreográfico, Baliza ou 

Balizador e Mor de Comando devidamente inscritos na ficha de inscrição da corporação.  

 

16.2 - As corporações que inscreverem alegorias e as mesmas não participarem da apresentação a corporação 

terá um desconto de 10% dos pontos obtidos em todos os aspectos julgados (musical, apresentação, baliza, 

corpo coreográfico, linha de frente e mór de comando) conforme o regulamento.   

 

16.3 - A corporação terá um prazo de 48 horas antes do evento para retirada da ficha de inscrição das alegorias 

inscritas, o que anula a sansão do parágrafo 16ª alínea 16.2. Caso contrário, não serão aceitas justificativas.  

 

16.4 - A retirada de alegorias da ficha de inscrição deverá ser realizada por ofício assinado pelo dirigente 

responsável pela corporação e protocolado via e-mail para o endereço jcarlos.goncalves@bol.com.br onde a 

FPFP enviará uma indicação de recebimento da solicitação via e-mail. 

 

Art.17º - REGULAMENTO PARA CORPO DE BANDEIRAS  

 

 17.1 - É composta por escudos, estandartes, brasões, flâmulas, Pavilhão Nacional (obrigatório segundo 

a lei 5.700/71), acompanhado da respectiva Guarda de Honra. 

 

17.2 - A uniformidade dos componentes do Corpo de Bandeiras deverá guardar o estilo e as cores do 

corpo musical. 

 
17.3 - O número de integrantes do Corpo de Bandeiras não poderá ser superior ao dos integrantes do 

corpo musical, obedecendo à faixa etária que dispõe o artigo 5º do regulamento geral 2022 e seus incisos. 

 

17.4 - O Corpo de Bandeiras terá julgamento à parte, segundo critérios estipulados por este regulamento 

e premiações específicas compreendendo troféus ou equivalente aos três primeiros classificados de acordo 

com a faixa etária (Infantil, Infanto-Juvenil, Juvenil e Sênior) não tendo influência a sua categoria técnica. 

 

 

Art.18º - JULGAMENTO PARA CORPO DE BANDEIRAS 
 

 

18.1 - Todo o Corpo de Bandeiras deverá apresentar-se portando o Pavilhão Nacional conforme a lei 

5.700/71. O não cumprimento do Art.18º alínea 18.1 implicará na desclassificação da corporação. 



 

18.2 - A nota final para o Corpo de Bandeiras será a soma das notas nos seguintes quesitos: 

 

Aspecto Valor 

A) Uniformidade: 10,0 pontos 

B) Execução: 35,0 pontos 
 

 

A)  Uniformidade 

 

A.1 - Na planilha de avaliação serão anotadas as irregularidades levando em conta a uniformidade dos 

itens: 1- Quepes (ou similar); 2- Túnicas; 3- Saias (shorts ou calças), 4- Calçados; 5- Adereços manuais. 
 

 A.2 - O jurado anotará a quantidade de integrantes do Corpo de Bandeiras, e o número de irregulares 

observados em cada item do aspecto, assinalando o integrante no desenho da formação da linha de frente, na 

irregularidade observada na planilha de julgamento, própria para o item. 

 

 Em seguida, aplicará a seguinte fórmula em cada item. 

 

TC: total de componentes 

TR: total de componentes corretos 

XX: Nota recebida no item em julgamento 

 

Média =   TR X 10 = XX 

                 TC 

 No exemplo a seguir, um Corpo de Bandeiras composta por 12 integrantes, sendo julgada no item: 

Túnicas. 

 

X       

      

  X     

      

    X   

      

      

Média = TR X 10        9 X 10      0,75 X 10= 7,5        

              TC                  12 

A.3 - A Nota Final para o Aspecto Uniformidade será a soma das médias obtidas em cada item, divididas 

pelos cinco itens avaliados.  

 

 

B) - Execução 

B.1 - A execução avaliará a disposição dos integrantes e do Pavilhão Nacional, o deslocamento e sua 

postura durante a apresentação da corporação, levando em conta os seguintes itens: 

Itens Valor 

Garbo 5,0 Pontos 

Marcha 5,0 Pontos 

Alinhamento 5,0 Pontos 

Cobertura 5,0 Pontos 

Empunhadura das Bandeiras 5,0 Pontos 

Posição das Bandeiras 5,0 Pontos 

Condução de Bandeiras 5,0 Pontos 

TOTAL DE PONTOS 35,0 PONTOS 

 

Garbo – Será observada a elegância, a atitude e a expressão facial de cada componente da linha de frente 

durante a apresentação. 

Marcha – Será observada a movimentação de pernas e pés com o devido sincronismo. 



Alinhamento – será observado o alinhamento das fileiras, e ou, perfil nos deslocamentos para o 

desenvolvimento da apresentação da linha de frente.  

Cobertura – Será observada a cobertura entre os integrantes da linha de frente, bem como os intervalos das 

frações. 

Empunhadura das bandeiras – será observado a empunhadura do Pavilhão Nacional (obrigatório), bem 

como das bandeiras do estado e município de origem (quando houver) ou guarda de honra, segundo a lei 

5.700/71. 

Posicionamento de Bandeiras – Correto posicionamento das bandeiras. 

Condução de bandeiras – Será observada a condução correta e uniforme por todos os integrantes do Corpo 

de Bandeiras (bandeiras e flâmulas quando houver) bem como a movimentação sincronizada em cumprimento 

a autoridades e demais bandeiras hasteadas em posição de destaque. 

18.3 - A nota do quesito Execução será a soma dos itens inseridos neste aspecto fazendo um total de 35 pontos. 

18.4 - Caso ocorra empate no quesito “Corpo de Bandeiras” serão levados em conta os seguintes itens para 

desempate: Posicionamento de Bandeiras, Empunhadura de Bandeiras, Condução de Bandeiras, 

Marcha, Garbo, Alinhamento, Cobertura e Uniformidade. Persistindo o empate será mantida a premiação 

equivalente a colocação. 

 

§ Único - O CORPO DE BANDEIRAS deverá atingir, no mínimo 60% (sessenta por cento) do total de 

pontos possíveis quando concorrerem isoladamente em suas respectivas categorias para obterem a 

classificação.  

 

18.5 - Para as categorias Bandas Musicais de Concerto e Bandas Sinfônicas o jurado anotará na planilha de 

avaliação o cumprimento do artigo 18º do Regulamento específico para o Corpo de Bandeiras, que trata da 

obrigatoriedade da presença do Pavilhão Nacional bem como da respectiva guarda de honra. 

Resumo: LEI 5.700/71 

Bandeira nacional 
1 – Toda Corporação Musical deverá obrigatoriamente, apresentar o Pavilhão Nacional em posição de 

destaque com a respectiva guarda de honra, formada pelas bandeiras do Estado (à direita) e do Município (à 

esquerda), nos termos da Lei Federal nº 5.700 de 1º de setembro de 1971. 

2- O condutor da Bandeira não responde às continências que lhe são prestadas. 

3- Ao iniciar a apresentação, o Pavilhão Nacional com sua Guarda de Honra deverá posicionar-se em local 

de destaque, não participando de movimentos coreográficos. 

 

 

Posições da Bandeira Nacional. 

 

As posições da Bandeira Nacional, quando conduzida, são as que se seguem: 

1- Posição de Descansar – Esta é a posição que antecede a qualquer movimento do(a) Porta Bandeira e 

Guarda de Honra. Esta também deverá ser a posição adotada durante a apresentação da Corporação. 

2- Posição de Sentido – Esta é a posição que antecede a posição de “ombro arma”, e “desfraldar bandeira”. 

Posição a ser adotada, caso haja um pedido de permissão para o início da apresentação. 

3- Posição de “Ombro Arma” – Esta é a posição a ser adotada nos deslocamentos. 

4- Posição de “Desfraldar Bandeira” – Esta posição é adotada por ocasião da execução do Hino Nacional; 

em desfile ao passar por outra Bandeira Nacional hasteada; em desfile ao passar por outra Bandeira 

Nacional, conduzida por outra corporação. 

 



 

Art.19º - REGULAMENTO PARA O CORPO COREOGRÁFICO 
 

19.1 - A uniformidade dos componentes do corpo coreográfico deverá guardar o estilo e as cores do corpo 

musical. 

 

19.2 - O corpo coreográfico terá julgamento à parte, segundo critérios estipulados por este regulamento e 

premiações específicas compreendendo troféus ou equivalente aos três primeiros classificados de acordo com 

a faixa etária (Infantil, Infanto-Juvenil, Juvenil e Sênior) não tendo influência a sua categoria técnica. 

 

19.3 - O número de componentes do corpo coreográfico não pode ser superior ao número de componentes do 

corpo musical, obedecendo à faixa etária que dispõe o artigo 5º do regulamento geral 2022. 

 

19.4 - Todo Corpo Coreográfico deverá apresentar-se com no mínimo 10 (dez) componentes, caso o Corpo 

Coreográfico se apresente com número menor de componentes o mesmo não será avaliado cabendo a 

responsabilidade do regente ou coordenador da corporação justificar ao jurado. 

 

19.5 - Em nenhum momento o corpo coreográfico poderá utilizar materiais estilhaçáveis, cortantes, que 

deixem resíduos, ou que possam vir a representar risco a integridade física de qualquer pessoa bem como 

simulacros de armas (espadas, rifles...).  Caso isso ocorra será aplicada a sansão da perda de 10% (DEZ POR 

CENTO) da pontuação total do Corpo Coreográfico. 

 

19.6 - O corpo coreográfico poderá se apresentar com estilo e características regionais (dança, encenações, 

troca de materiais/figurinos durante a execução da peça musical), contudo sem perder a marcialidade, ou 

seja, sem fugir ao tema ou estilo característico do grupo musical (Banda ou Fanfarra). 

 

19.7 - Serão avaliados os trabalhos cênicos/dança em item específico na planilha de julgamento com o mesmo 

peso dos demais itens de julgamento constantes na planilha 02. 

 

19.8 - A utilização dos adereços manuais fica a critério do corpo coreográfico apenas como recurso para 

enriquecer a apresentação, sendo obrigatória a utilização de pelo menos um adereço para fins de 

avaliação. 

 

19.9 – Perderá pontuação o corpo coreográfico que se apresentar EXCLUSIVAMENTE utilizando o 

estilo cênico ou dança. Entende-se por “exclusivamente” a proposta coreográfica que não tiver a presença 

de marcha em sua apresentação. 

 

 

Art.20º - O JULGAMENTO DO CORPO COREOGRÁFICO 
 

20.1 - O Corpo Coreográfico será avaliado nos seguintes quesitos: 

 

 Valor: 

Planilha de julgamento 01 (Uniformidade) 10,0 PONTOS 

Planilha de julgamento 02 (Formações, Evoluções, Utilização de Adereços, 

Variação Rítmica, Dificuldade Técnica, Apresentação Cênica/Dança) 

60,0 PONTOS 

Planilha de julgamento 03 (Apresentação de Entrada – Marcha e Garbo, 

Alinhamento e Cobertura, Sincronismo de Adereços/Movimentação Corporal)  
30,0 PONTOS 

Planilha de julgamento 04 (Marcha e Garbo, Expressão Corporal, 

Alinhamento e Cobertura, Disciplina durante a apresentação coreográfica) 
40,0 PONTOS 

TOTAL DA PONTUAÇÃO DO CORPO COREOGRÁFICO  140 PONTOS 



 

 
 

PLANILHA 01 -   UNIFORMIDADE  

 

20.2 - Na planilha de avaliação serão anotadas as irregularidades levando em conta a uniformidade dos itens: 

1 - Quepes (ou similar), 2 - Túnicas, 3 - Saias (shorts ou calças), 4 -Calçados; 5 - Adereços manuais. 

 

20.3 - O árbitro anotará o número de componentes do corpo coreográfico, e o número de componentes 

irregulares em cada item, assinalando-os no desenho da formação do corpo coreográfico que deverá estar 

previamente na planilha de julgamento. 

 Em seguida, aplicará a seguinte fórmula: 

 

 TC: total de componentes 

 TR: total de componentes corretos 

 TI: Total de componentes irregulares 

  

Média = TR X 10 

      TC 

Exemplo do julgamento no Aspecto uniformidade de um Corpo Coreográfico com 16 integrantes, no item:  

 

Túnicas. 

X       

       

      X 

       

  X     

       

       

 

Média = TR X 10      Média = 13 X 10       Média = 0,81 X 10        Média = 8,1 

              TC                              16 

 

20.4 - A nota final para o Aspecto Uniformidade será a média dos cinco itens avaliados.  

 

 

PLANILHA  02   

(Formações, Evoluções, Utilização de Adereços, Variação Rítmica, Dificuldade Técnica, Apresentação Cênica/Dança) 

 

20.5 - A nota deste aspecto será a soma dos itens inseridos nesta planilha, mais as penalidades no número de 

Formações e Evoluções. 

 Antes do momento da largada (início da marcha de entrada), todo Corpo Coreográfico inicia com a 

nota máxima da planilha. 

O árbitro, ao avaliar, verificará se a coreografia está de acordo com os quesitos da planilha de avaliação 

e anotará as penalidades de acordo com as faltas: 

 

 

 

 

 Penalidade 

FORMAÇÕES Cada coreografia deverá apresentar o mínimo de 06 

formações diferentes. 

Utilização de variedades em formações sem repetições. 

- 1,0 pontos (menos um 

ponto) para cada formação a 

menos durante a execução 

da peça musical. 



EVOLUÇOES Utilização de todas as possibilidades de deslocamentos 

nos diversos sentidos e direções. 

Utilização todo o espaço disponível. 

Utilização de todo o espaço 

disponível = 5,0 (pontos por 

peça musical) 

Não utilização do espaço 

disponível = -1,0 (menos um 

ponto por peça musical)  

UTILIZAÇÃO DOS 

ADEREÇOS 

Variedade dos movimentos de adereços de acordo com 

o ritmo musical. 

Sincronismo na utilização dos adereços. 

Dificuldade nos movimentos de adereços. 

Criatividade na utilização dos adereços. 

Expressão na movimentação dos adereços. 

Alinhamento dos adereços na apresentação da 

coreografia. 

Cobertura na apresentação dos adereços. 

05 pontos por peça musical 

com um total de 10 pontos 

na apresentação. 

VARIAÇÃO 

RITMICA 

Variação na movimentação de pernas e pés; paradas; 

de acordo com o ritmo musical tocado. 

Dificuldade na variação rítmica. 

Dificuldade de movimentos corporais de acordo com o 

ritmo. 

 

05 pontos por peça musical 

com um total de 10 pontos 

na apresentação. 

DIFICULDADE 

TÉCNICA 

Dificuldade na apresentação das formações durante a 

coreografia. 

Dificuldade na apresentação das evoluções durante a 

coreografia. 

 

05 pontos por peça musical 

com um total de 10 pontos 

na apresentação. 

APRESENTAÇÃO 

CÊNICA/DANÇA 

Representação através de encenação teatral e ou dança 

para peça executada pelo corpo musical. 

A encenação/dança deverá condizer com a música 

executada.  

05 pontos por peça musical 

com um total de 10 pontos 

na apresentação. 

TOTAL  60 PONTOS 

 

PLANILHA  03  

(Apresentação de Entrada = Marcha e Garbo, Alinhamento e Cobertura, Sincronismo de Adereços/Movimentação 

Corporal) 

20.6 - Antes do momento da largada (início da marcha de entrada), todo corpo coreográfico inicia com a nota 

total da planilha. 

20.7 - Será avaliado o desempenho do Corpo Coreográfico em sua coreografia de Entrada/Abertura. 

20.8 - O jurado, ao avaliar, verificará a forma como a coreografia é apresentada pelos integrantes do corpo 

coreográfico para sua apresentação de entrada, anotará as falhas e deduzirá da nota.      

                           

Quesitos de avaliação para Entrada do Corpo Coreográfico: 

 

 

 

 NOTA ATRIBUIDA  

Marcha e Garbo Postura de mãos (igualdade) 

Postura de tórax, ombros e cabeça. 

Expressão facial durante a sua apresentação. 

Movimentação de pernas e pés durante o 

deslocamento. 

10 pontos 

Alinhamento e Cobertura Alinhamento de todos os componentes do 

Corpo Coreográfico durante a sua entrada. 

Alinhamento durante as suas evoluções. 

Intervalo entre as frações durante a sua 

apresentação. 

10 pontos 



Sincronismo de 

adereços/coreografia 

 

Sincronismo na utilização dos adereços durante 

a evolução de deslocamento coreográfica. 

10 pontos 

TOTAL   30 PONTOS 

 

 

PLANILHA  04   

(Marcha e Garbo, Expressão Corporal, Alinhamento e Cobertura, Disciplina durante a apresentação coreográfica) 

 

20.9 - A nota deste aspecto será a soma dos itens inseridos nesta planilha, mais as penalidades no número de 

Formações e Evoluções. Antes do momento da largada (início da marcha de entrada), todo Corpo Coreográfico 

inicia com a nota máxima da planilha. O árbitro, ao avaliar, verificará se a coreografia está de acordo com os 

quesitos da planilha de avaliação e anotará as penalidades de acordo com as faltas: 

 

Quesitos de avaliação para primeira e segunda peça de avaliação para o Corpo Coreográfico: 

 

 

 

 

 NOTA ATRIBUIDA 

MARCHA E GARBO Postura de mãos (igualdade) 

Postura tórax, ombros, cabeça. 

Expressão facial dos componentes. 

Elegância do conjunto durante a 

apresentação coreográfica. 

Movimentação de pernas e pés com o devido 

sincronismo durante a apresentação 

coreográfica. 

Marcialidade na apresentação coreográfica. 

Criatividade na utilização da marcha como 

elemento coreográfico. 

05 pontos por peça musical 

com um total de 10 pontos na 

apresentação. 

EXPRESSÃO 

CORPORAL 

Expressão na movimentação corporal. 

Criatividade nos movimentos corporais 

apresentados. 

Postura perante o julgamento. 

05 pontos por peça musical 

com um total de 10 pontos na 

apresentação. 

ALINHAMENTO E 

COBERTURA 

Alinhamento dos componentes do corpo 

coreográfico em marcha. 

Alinhamento nas evoluções coreográficas. 

Intervalo das frações durante a apresentação 

coreográfica. 

Cobertura nas evoluções coreográficas. 

 

05 pontos por peça musical 

com um total de 10 pontos na 

apresentação. 

DISCIPLINA DURANTE 

A EXECUÇÃO 

COREOGRAFICA.  

Disciplina de cada componente do corpo 
coreográfico durante a sua apresentação. 

(conversas, sinais, correção de 

alinhamento...) 

05 pontos por peça musical 
com um total de 10 pontos na 

apresentação. 

TOTAL  40 PONTOS 

 

20.10 - Os avaliadores do corpo coreográfico, durante a sua apresentação, poderão estar posicionados em um 

plano superior ao nível da pista, se assim achar necessário. 

 

20.11 - O Corpo Coreográfico deverá atingir 60% (setenta por cento) do total de pontos possíveis quando 

concorrerem isoladamente em suas respectivas categorias para obter a classificação de 1°lugar. 

 



20.12 - O Corpo Coreográfico não poderá em hipótese alguma utilizar armas ou simulacros para as suas 

apresentações, evidenciando desta forma a cultura de paz dos integrantes das bandas e fanfarras. 

 

§ Único - Cada peça musical coreografada será julgada separadamente. Será considerado campeão o Corpo 

Coreográfico que conquistar o maior número de pontos na soma das quatro planilhas no agrupamento de faixa 

etária.   

 

20.13 - Em caso de empate no quesito Corpo Coreográfico o critério de desempate será seguido pela seguinte 

ordem: Nota total dos quesitos avaliados pelo Planilha 02, Planilha 03, Planilha 04 e Planilha 01. 

Persistindo o empate, será mantida a premiação equivalente a colocação. 

 

20.14 - A COREÓGRAFA (O) e ou qualquer outra pessoa, somente poderá auxiliar o seu grupo na troca de 

material (se necessário), e, não poderá em momento algum interferir na apresentação do corpo coreográfico, 

seja por gesto ou comando de voz. Caso ocorra a interferência à penalidade será de 1,0 (um ponto) por 

planilha de julgamento (planilha de julgamento 01, 02, 03 e 04) ou seja o Corpo Coreográfico perderá 4 

(quatro) pontos no total da nota obtida. Caso algum componente do Corpo Coreográfico derrube seu 

material o jurado irá retirar o mesmo do local de apresentação de forma que não interfira na execução da 

coreografia e entregará ao responsável. 
 

Art.21º - REGULAMENTO PARA MÓR DE COMANDO 

21.1 - Ao Mór de comando, membro do Corpo Musical, quando houver, cabe comandar e conduzir o Corpo 

Musical. A avaliação do Mór de Comando inicia se a partir do momento em que todo o Corpo Musical estiver 

formado na concentração, prolongando-se durante o anunciado que a corporação está em julgamento, desde o 

início da apresentação, durante o deslocamento, até o momento de transferência do comando do Corpo Musical 

para o Maestro. A avaliação continuará após a transferência do Corpo Musical do Maestro para o Comandante 

Mór, observando-se os comandos de formação, deslocamento e saída até a finalização da apresentação. 

 

21.2 - O julgamento do Mór de comando inicia a partir da entrada da corporação em local de julgamento 

(quadra) e encerra ao sair da área de julgamento. Na avaliação dos comandos, será avaliada a resposta do corpo 

musical às ordens emitidas. 

 

21.3 - A apresentação do corpo musical pelo Mór de comando ao público e à Comissão Avaliadora deverá ser 

executada de forma discreta e gestual mantendo a postura de marcialidade e garbo, sendo OBRIGATÓRIO 

o pedido de permissão verbal para apresentação e o de passagem de comando também verbal ao regente; 

 

21.4 - O uso do microfone por parte do mor de comando para o pedido de permissão é opcional. 

 

21.5 - O Mór de comando deverá utilizar o bastão para conduzir o corpo musical, o mesmo deverá ter o 

comprimento máximo até a altura do ombro do Mór em questão. Caso não faça uso do bastão, o Mór de 

comando ficará com a pontuação zerada no quesito “Comando de Bastão”. 

 

21.6 - Se o Mór de comando derrubar o bastão no chão terá um desconto de 100% dos pontos totais no quesito 

comando de bastão e desconto de notas em outros itens como garbo e marcha se o mesmo parar e baixar-se 

para pegar o bastão. É permitido ao maestro ou outro membro da equipe de apoio pegar o bastão do Mór e 

entregar ao mesmo para que continuem seus comandos sem contar nota. 

 

21.7 - Seu uniforme deverá guardar o estilo e as cores do corpo musical, possibilitando a adaptação para 

masculino e feminino. No caso de o corpo musical utilizar calça e túnicas o mór de comando ou a mór de 

comando não poderá utilizar saias ou vestidos. 

 

21.8 - É vedado ao mór de comando participar de evoluções junto ao corpo coreográfico e bem como com a 

baliza. Caso isso ocorra o mór de comando, será automaticamente desclassificado. 

 



21.10 - Durante a apresentação do corpo musical, diante da Comissão Avaliadora, em nenhum momento o 

mór de comando poderá se interpor entre o regente e o corpo musical, bem como a mesa avaliadora. 

 

21.11 - É possibilitado ao mór de comando o aproveitamento do espaço com devido deslocamento para melhor 

posicionar-se quando da execução dos comandos, desde que não perca sua posição de destaque e, no 

dispositivo de largada e chegada à área do palanque (ou mesa dos jurados) se mantenha imediatamente à frente 

do corpo musical. 

 

21.12 - Serão consideradas e atribuídas notas nos seguintes itens:  

 

Comando de Bastão (10 pontos) – na execução dos comandos será avaliada a resposta do corpo musical às 

ordens emitidas, a visibilidade do corpo musical, firmeza da empunhadura e do movimento, a postura na 

condução do bastão, o movimento de execução; durante a apresentação deverão ser executados no mínimo 

três comandos com bastão como: parada de deslocamento, rompimento de marcha, sentido, atenção, alto, 

saudação perante a comissão avaliadora, entre outros; cuja sequencia ficará a critério de cada corporação, 

sendo que os comandos deverão manter a marcialidade, não sendo permitidos lançamentos e coreografias que 

não tenham resposta do corpo musical; No item Comando de bastão o mór inicia a apresentação com o total 

de 10,0 (dez) pontos e a cada erro será descontado 0,25 (vinte e cinco décimos).  

 

Voz de Comando (10 pontos) – Será avaliada a dicção clara e objetiva dos comandos, o volume, a clareza e 

a objetividade; sendo obrigatório o uso de, no mínimo, dois comandos diferentes (exemplos: em frente marche, 

sentido, descansar, marcar passo, auto, fora de forma, entre outros); No item Voz de Comando o mór inicia a 

apresentação com o total de 10,0 (dez) pontos e a cada erro será descontado 0,25 (vinte e cinco décimos).  

 

Garbo e Marcha (10 pontos) – Será avaliada a elegância, postura, atitude e aprumo do mór durante toda a 

apresentação; a expressão facial em marcha e parado; a devida movimentação de pernas e pés, em sincronismo 

e estilo com os demais integrantes do corpo musical, mantendo a marcialidade e a firmeza dos comandos; No 

item Garbo e Marcha o mór inicia a apresentação com o total de 10,0 (dez) pontos e a cada erro será descontado 

0,25 (vinte e cinco décimos).  

 

Uniformidade (10 pontos) – Será avaliada a uniformidade da indumentária, bem como o seu estado de 

conservação (não o luxo), sendo que o uniforme do mór de comando deverá guardar o estilo e as cores do 

corpo musical. 

 

Apresentação (10 pontos) - Será avaliada a condução do corpo musical; o conjunto; a integração e interação 

do mór e corpo musical, execução e respostas de seus comandos; se não há interferência de qualquer integrante 

na realização das funções que são específicas do mór de comando; apresentação ao público; a dificuldade dos 

comandos/movimentos; No quesito apresentação o mór inicia a apresentação com a nota 5,0 (cinco) e a cada 

positividade em sua apresentação são acrescidos 0,25 (vinte e cinco décimos). 

 

Posicionamento final (10 pontos) – durante a apresentação do corpo musical perante a comissão avaliadora 

dos aspectos musicais, em nenhum momento o comandante mor poderá se interpor entre o regente e o corpo 
musical, bem como o regente e a mesa avaliadora. O comandante mor deverá permanecer em local específico 

em posição de sentido, sem conversar, durante todo o tempo do corpo musical. No item Posicionamento final 

o mór inicia a apresentação com o total de 10,0 (dez) pontos e a cada erro será descontado 0,25 (vinte e cinco 

décimos).  

 

21.13 - O mór não pode utilizar ou portar armas ou simulacros de qualquer natureza, espadas ou objetos 

pontiagudos, mesmo que estilizadas ou de materiais que as represente e a utilização de adereços estilhaçáveis, 

cortantes, perfurantes, artefatos à base de pólvora ou que provoquem efeitos visuais, bem como simulação ou 

atos que venham a denegrir a dignidade física, que deixem resíduos ou que possam vir a representar risco à 

integridade física de qualquer pessoa. No caso da utilização do material o Mor de Comando será 

desclassificado.  

 



21.14 - A idade do mór de comando deverá obedecer à faixa etária que a corporação está inscrita de acordo 

com o Art. 5º do regulamento geral 2022. 

 

21.15 - O Mór de comando terá premiação específica, de acordo com a faixa etária que a corporação está 

inscrita de acordo com o Art. 5º do regulamento geral 2022. 

 

21.16 - A corporação que apresentar mais de um mór de comando, somente um será avaliado. No caso de dois, 

ou mais, móres darem comandos ao corpo musical (de bastão ou voz) o mór em julgamento será 

desclassificado. Caso não exista Mór de comando, este aspecto deixa de ser avaliado e não haverá qualquer 

consequência para o restante da Corporação. 

 

21.17 - O Mór de comando deverá atingir 60% (setenta por cento) do total de pontos possíveis quando 

concorrer isoladamente em suas respectivas categorias para obterem a classificação de 1º lugar. A nota final 

do quesito Mór de comando, será a soma aritmética dos itens avaliados. 

 

21.19 - Em caso de empate, o critério de desempate será na seguinte sequência: Comando de Bastão, Voz de 

Comando, Apresentação, Marcha/Garbo, Uniformidade e Posicionamento Final. Persistindo o empate, serão 

declarados vencedores, os “mores” em questão. 

 

21.20 - Em nenhuma hipótese o regente deverá interferir na apresentação do mór de comando, sob pena de 

perder pontuação nos itens de comandos.  

 

21.21 - Não será permitido o uso de maquiagens artísticas e/ou adereços que destoem da figura do mór de 

comando, sob pena de perda de pontos no item uniformidade. 

 

21.22 - Quando a corporação possuir Mor de Comando e a mesmo estiver sendo avaliado, o regente não 

poderá realizar nenhum comando de voz ou gestual durante o deslocamento. Caso contrário, o Mor de 

Comando será penalizado com a perda de 1 ponto na sua nota final. 

 

Parágrafo único - Em caso de o mór de comando participar em mais de uma apresentação na mesma 

faixa etária, será considerada para classificação somente a maior nota obtida. Por exemplo: Um mesmo 

mór de comando somente obterá uma classificação por faixa etária. 

 

Art.22º - REGULAMENTO PARA O JULGAMENTO DA BALIZA 
 

22.1 - A baliza terá julgamento à parte, segundo critérios estipulados por este regulamento e premiações 

específicas compreendendo troféus ou equivalente às três primeiras classificadas de cada faixa etária. 

  

22.2 - O uniforme da Baliza deverá guardar o estilo e as cores do corpo musical. Não poderá ser cavado e 

nem decotado fazendo com que a Baliza perca pontos no item uniformidade. 

 

22.3 - Em nenhum momento a baliza poderá utilizar materiais estilhaçáveis, cortantes, que deixem resíduos, 

ou que possam vir a representar risco à integridade física de qualquer pessoa. Caso isso ocorra será aplicada a 

sansão da perda de 10% (DEZ POR CENTO) do total de pontos conquistados pela baliza. 

 

22.4 - A idade da Baliza deverá obedecer à faixa etária que dispõe o Art. 5º do regulamento geral 2022 e 

seus incisos. 

 

22.5 - Em caso de empate o critério utilizado será na seguinte ordem: Nota da Planilha 03, Nota da Planilha 

04, Nota na Planilha 02 e Planilha 01. 

  

22.6 - As Balizas deverão atingir 60% (sessenta por cento) do total de pontos possíveis quando concorrerem 

isoladamente em suas respectivas categorias para obterem a classificação de 1º lugar. 



 

22.7 - Os Balizadores serão avaliados pelos mesmos quesitos da Baliza, porém, terão classificação própria de 

acordo com a faixa etária – Art. 5º do regulamento geral 2022 e seus incisos. 

 

 

22.8 - Durante a entrada da corporação, é obrigatório a utilização correta do bastão (70 a 90 cm) pela Baliza. 

O não uso acarretará a desclassificação da Baliza. 

 

22.9 - A Baliza não poderá em hipótese alguma utilizar armas ou simulacros para as suas apresentações, 

evidenciando desta forma a cultura de paz dos integrantes das bandas e fanfarras. A utilização acarretará a 

desclassificação da Baliza 

 

 

Art. 23º - O JULGAMENTO DA BALIZA 

 

23.1 - A baliza será avaliada nos seguintes quesitos: 

 

 Valor: 

Planilha Nº 01 (Uniformidade ) 5,0 

Planilha Nº 02 (Apresentação de Entrada – marcha e garbo, uso do bastão e 

coreografia/entrada) 
6,0 

Planilha Nº 03 (Coreografia, Relação música/movimento e ritmo executado, Dificuldade 

nos movimentos executados) 
24,0 

Planilha Nº 04 (Elementos corporais e elementos de ligação, Elementos acrobáticos e 

flexibilidade, Utilização de aparelhos de GR e/ou outros adereços, Utilização do corpo) 
20,0 

TOTAL 55 PONTOS 

 

 23.2 - Planilha de JULGAMENTO  01 – Uniformidade 

 

Na planilha de avaliação serão anotadas as irregularidades quanto ao uniforme utilizado pela Baliza/Balizador 

durante sua apresentação. (05 pontos) 

 

23.3 - Planilha de JULGAMENTO  02 
(Apresentação de Entrada – marcha e garbo, uso do bastão e coreografia/entrada) 

 

23.4 - Antes do momento da largada (início da marcha de entrada), toda baliza inicia com pontuação máxima 

no seu julgamento.  

 

23.5 - O jurado, ao avaliar, verificará a forma como a coreografia é apresentada pela Baliza na sua apresentação 

de entrada até o posicionamento da Banda/Fanfarra para apresentação aos jurados, anotará as falhas e deduzirá 

da nota inicial. 

 

23.6 -   O jurado, ao avaliar a Baliza/Balizador, verificará se a coreografia está de acordo com os quesitos da 

planilha de avaliação e anotará as penalidades de acordo com as falhas. 

 

 

 

Marcha e Garbo Postura de tórax, ombros e cabeça. 

Expressão facial durante a sua 

apresentação. 

Movimentação de pernas e pés durante 

o deslocamento. 

02 pontos 

Uso do Bastão Uso correto do bastão em todas as suas 

possibilidades. 

02 pontos 



Firmeza e confiança nas evoluções 

com o bastão. 

Coreografia/Entrada Postura de acordo com a coreografia 

de entrada. 

Sequência coreográfica de acordo com 

a música executada. 

Criatividade coreográfica na utilização 

do bastão. 

02 pontos 

TOTAL DA PONTUAÇÃO PARA O QUESITO JULGADO 06 PONTOS 

 

 

23.7 - Planilha de JULGAMENTO  03 
(Coreografia, Relação música/movimento e ritmo executado, Dificuldade nos movimentos executados) 

 

23.8 - O jurado, ao avaliar a Baliza/Balizador, verificará se a coreografia está de acordo com os quesitos da 

planilha de avaliação e anotará as penalidades de acordo com as falhas. 

 

 

 

 Nota atribuída 

Coreografia A coreografia deve demonstrar unidade 

na sua composição, sem ser uma 

sequência aleatória de movimentos, e 

utilizar todos os movimentos possíveis 

do corpo e dos aparelhos. 

A Baliza será avaliada com relação a sua 

presença em cena, quanto ao garbo, 

postura e criatividade na execução da 

coreografia. 

Serão avaliadas as sequências 

coreográficas ousadas e inovadoras, 

seja pela utilização do corpo ou 

adereços manuais. 

04 pontos por peça musical com 

um total de 08 pontos na 

apresentação. 

Relação 

música/movimento e ritmo 

executado 

Os movimentos devem seguir as 

variações musicais 

Ritmo durante a execução coreográfica, 

de acordo com as variações rítmicas da 

música. 

Será avaliada a diversificação, o 

deslocamento de direções utilizadas 

pela baliza. 

04 pontos por peça musical com 

um total de 08 pontos na 

apresentação. 

Dificuldade nos 

movimentos executados 

Dificuldade nos movimentos da Baliza 

durante a sua apresentação de acordo 

com o ritmo que a Corporação estiver 

executando. 

04 pontos por peça musical com 

um total de 08 pontos na 

apresentação. 

TOTAL DA PONTUAÇÃO PARA O QUESITO JULGADO 24 PONTOS 

 

 

 

23.9 - PLANILHA DE JULGAMENTO 04 

(Elementos corporais e elementos de ligação, Elementos acrobáticos e flexibilidade, Utilização de aparelhos de GR e/ou 

outros adereços, Utilização do corpo) 

 

23.10 - O jurado, ao avaliar a Baliza/Balizador, verificará a forma como a coreografia é apresentada, anotará 

as falhas e deduzirá da nota inicial. 

 



 

Elementos Corporais e 

Elementos de Ligação 

 

Utilização de 3 elementos corporais diferentes 

por coreografia: Saltos, Equilíbrios, Pivôs, 

Flexibilidade, Giros, Saltito, Balanceios, 

Circunduções. 

Utilização dos diversos elementos de ligação para 

dar variedade e continuidade à coreografia 

Boa amplitude, forma fixa e bem definida, 

elevação do solo. 

Será observada a execução dos movimentos de 

ligação, levando em conta a graciosidade e 

postura corporal. 

2,5 pontos por peça 

musical com um total de 

05 pontos na 

apresentação. 

Elementos Acrobáticos e 

flexibilidade 

Estrelas, reversões, 

rolamentos, paradas 

São permitidos todos os elementos acrobáticos 

conhecidos, com exceção do ‘salto mortal’ 

Cada coreografia deverá conter 3 elementos 

acrobáticos diferentes 

Boa amplitude articular, forma fixa e nitidamente 

mantida. 

Será avaliada a execução dos movimentos 

acrobáticos com a técnica correta. 

 

 

Zero na nota da 

composição caso 

execute um salto 

mortal 

 

2,5 pontos por peça 

musical com um total de 

05 pontos na 

apresentação. 

Utilização dos aparelhos 

da Ginástica Rítmica 

e/ou outros adereços 

 

Utilização de 2 aparelhos da ginástica rítmica no 

mínimo por coreografia 

Fica aberta a utilização de outros adereços 

Utilização dos aparelhos em todas as suas 

possibilidades 

Ao utilizar aparelhos de GR, ou outros adereços 

que permitem movimento, este não poderá 

permanecer estático durante a coreografia. 

A utilização dos aparelhos de GR (bola, arco, fita, 

corda...) deverá apresentar a técnica correta de 

manejo. 

2,5 pontos por peça 

musical com um total de 

05 pontos na 

apresentação. 

Utilização do corpo Utilização de todas as possibilidades de 

movimentos corporais. 

Será avaliada a complexidade das 

movimentações do corpo e da utilização dos 

aparelhos e adereços, dentro das variações 

musicais. 

Expressão corporal e facial durante a execução 

das coreografias. Postura perante o público, 

graciosidade. 

2,5 pontos por peça 

musical com um total de 

05 pontos na 

apresentação. 

TOTAL DA PONTUAÇÃO PARA O QUESITO JULGADO 20 PONTOS 

 

 

23.11- A coreógrafa (o) da Baliza e ou qualquer pessoa, não poderá auxiliá-la com comandos, sejam eles por 

gestos ou voz, somente na troca de material. Caso ocorra a interferência a Baliza perderá 1,0 (um ponto) por 

planilha julgada. 

 

23.12 - Em caso de a baliza participar em mais de uma apresentação na mesma faixa etária, será 

considerada para classificação somente a maior nota obtida. Por exemplo: Uma mesma baliza somente 

obterá uma classificação por faixa etária. 



REGULAMENTO BATALHA DE PERCUSSÃO 2022 

 

Art. 24° - DA PARTICIPAÇÃO  

a) Poderão participar da Batalha de Percussão todo e qualquer grupo de Percussão de corporações devidamente 

filiadas à Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas e não filiadas pertencentes a outros Estados, de qualquer 

outra categoria técnica, inscrito para esta categoria conforme os moldes do Regulamento Geral do XXIX 

Campeonato Paranaense de Fanfarras e Bandas. 

b) Os grupos deverão ser formados por no mínimo 12 integrantes. 

c) Os grupos deverão ser constituídos pelos seguintes instrumentos: Caixas, Bumbos, Tenor Drum 

(Tradicional ou Multi tons) e Pratos. 

d) Poderão utilizar outros instrumentos de Percussão de outros formatos, desde que sejam transportados na 

mão, talabartes ou em Carrier.  

e) As corporações participantes da Batalha de Percussão, para efeito de avaliação e classificação, não 

serão divididas em faixas etárias.  

 

Art. 25º - DO LOCAL E DATA E ESPAÇO DAS APRESENTAÇÕES: 

a) Município Candido de Abreu – PR, fazendo parte do XXIX Campeonato Paranaense de Fanfarras e Bandas 

no dia 10 de julho 2022. 

b) A zona de batalha terá o formato de um retângulo de 26 metros de largura e 12 metros de profundidade, 

constituído de duas zonas de batalha de 12 x 12 metros separadas por 2 x 12 metros chamada zona neutra. A 

zona de batalha não incluirá linhas de jardas. Se for necessário fazer mudança no tamanho da zona de Batalha, 

os grupos participantes serão notificados antes do evento.  

 

ART. 26º - DA ORDEM DE APRESENTAÇÕES: 

a) A ordem de apresentações seguirá um chaveamento realizado pela Comissão Organizadora da Federação 

Paranaense de Fanfarras e Bandas na data de sorteio da ordem de apresentações para o Campeonato Paranaense 

de Fanfarras e Bandas no dia 15/06/2022 conforme consta no Regulamento Geral. 

b) Cada Grupo deverá apresentar 03 (três) rounds em não menos que 01 minuto e não mais que 02 minutos, 

intercalando com o grupo adversário. Os grupos serão penalizados com a perda de 10% dos pontos obtidos 

caso apresentem round com tempo inferior ou superior ao descrito.  

c) Como trata-se de uma disputa de “o melhor de três”, o terceiro round somente será disputado em caso de 

empate nos dois primeiros. 

d) O vencedor de 2, dos 3 rounds, vence a batalha e passa a próxima fase. 

e) Os grupos não podem entrar na Zona de Batalha antes do horário programado e devem sair imediatamente 

após o resultado da sua Batalha.  

f) Em hipótese alguma um grupo poderá entrar na Zona de Performance de outro grupo, acarretando 

desclassificação.  



g) Atrasos de mais de 5 minutos para adentrar na Zona de Batalha irá gerar desclassificação do grupo.  

h) Os grupos participantes deverão apresentar-se na área de apresentação 30min (trinta minutos) antes do início 

da Competição na categoria, todos munidos de documentos de identificação. 

 

ART. 27º - DO JULGAMENTO: 

 a) Cada grupo será avaliado por no mínimo 3 jurados escolhidos pela organização do evento.  

b) Os grupos serão avaliados nos seguintes itens:  

Técnica Instrumental, Performance, Repertório e Entretenimento.  

c) Os jurados assistirão as performances da zona de movimentação,  

d) Após as performances dos dois grupos os jurados se reunirão para deliberação do vencedor do round.  

e) Após a deliberação, os jurados anunciarão o vencedor da batalha.  

f) O julgamento da performance começará a partir do primeiro passo de um membro do grupo ou com o 

primeiro toque no instrumento.  

g) O tempo e o julgamento terminam após o último toque no instrumento.  

 

ART. 28° - DA PREMIAÇÃO: 

a) O primeiro, segundo e terceiro colocados receberão um troféu ofertado pela Federação Paranaense de 

Fanfarras e Bandas ou seus colaboradores.  

 

ART. 6° - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a) Para evitar distrair o grupo que está na Zona de Batalha ou prejudicar a avaliação dos jurados, a aproximação 

dos grupos na Zona de Batalha próximo ao seu horário deverá ser feita em silêncio.  

c) Ao deixar a Zona da Batalha classificado, o grupo será encaminhado pela organização a local específico 

para sua continuidade no evento.  

d) Apenas a organização do evento pode avaliar uma desqualificação. Os jurados devem reportar as 

irregularidades à Comissão Organizadora da FPFB.  

e) Será proibido uso de pós ou substâncias semelhantes, objetos estilhaçáveis ou outros que deixem resíduos 

sobre ou em torno da zona de Batalha.  

f) Se um grupo desejar entrar com recurso, deverá fazê-lo antes da conclusão e julgamento de sua batalha.  
g) O integrante de qualquer grupo participante que tenha comportamento inadequado ou incompatível com os 

objetivos do evento, que tente desacreditar ou denegrir qualquer membro das comissões, avaliadora, técnica 

ou organizadora, será suspenso por 02 (dois) anos de campeonatos organizados pela FPFB, ainda que tenha 

obtido direito, conforme critérios estabelecidos para acesso e, dependendo do caso, de ameaça, calúnia, injúria 

ou difamação, será elaborado um boletim de ocorrência na delegacia de polícia, onde estiver sendo realizado 

o evento, ou na mais próxima do local onde tenha ocorrido o fato. 

 

 

Art.29º COMISSÃO DISCIPLINAR 

 

29.1 - Caso haja indisciplina, vandalismo, agressões físicas ou verbais por parte de integrantes de qualquer das 

corporações durante o evento nos locais de apresentações e alojamentos, a Comissão Organizadora, Integrantes 

de outras corporações, jurados ou outros, o caso será levado ao conselho de ética que será especialmente 



constituído para os fatos ocorridos. Também se aplica a postagens em redes sociais de qualquer natureza que 

possam denegrir a imagem de pessoas, ou instituições, antes ou após o Campeonato.  A Corporação infratora 

poderá sofrer a penalidade de 02 anos de suspensão de eventos da FPFB e a revogação da classificação obtida. 

 

29.2 - O instrutor ou regente será o responsável pela disciplina no alojamento, banheiros, refeitórios e outros, 

mantendo e entregando limpas as instalações, podendo ainda ser penalizado peculiarmente por danos ao 

patrimônio público ou particular. 

 

29.3 - Os casos disciplinares, de descumprimento do Regulamento, éticos e demais previstos, serão 

analisados “in-loco” e decididos no decorrer do concurso pela Comissão Organizadora. Aos casos analisados 

e decididos no decorrer do evento, não caberão recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XXIX CAMPEONADO PARANAENSE DE FANFARRAS E BANDAS  

III COPA NACIONAL DE BANDAS E FANFARRAS DE CANDIDO DE ABREU – PR 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO (TODOS OS CAMPOS SÃO OBRIGATÓRIOS) 

 

 

ENTIDADE: ________________________________________________________________________ 

 

MANTENEDORA: ___________________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO: ____________________________________________CEP: _______________________ 

 

CIDADE: _____________________________________________________________UF: __________  

 

NOME DO MAESTRO: _______________________________________________________________ 

 

TELEFONE: _________________________________ e-mail__________________________________ 

 

TELEFONE CELULAR (WHATSAPP): ___________________________________________________ 

 

DADOS DA CORPORAÇÃO (Consultar o Regulamento) 

 

CATEGORIA TÉCNICA: (marcar a categoria inscrita sem rasuras) 

 

(   ) Banda de Percussão (   ) Fanfarra com 01 Válvula 

(   ) Banda de Percussão Com Liras 25 Teclas (   ) Banda Musical de Concerto     

(   ) Banda de Percussão Marcial (   ) Banda Sinfônica 

(  ) Banda de Percussão Com Inst. Melódicos (   ) Banda Musical de Marcha    

(   ) Fanfarra Simples  Tradicional   (   ) Banda Marcial 

(   ) Fanfarra Simples Marcial  

 

FAIXA ETÁRIA: (marcar a idade da corporação sem rasuras) 

 

(   ) Infantil I             (   ) Infantil II          (   ) Infanto-Juvenil      (    ) Juvenil     (    ) Sênior  

 

Horário previsto para a chegada na sede: ____________________________________ 

Número Total de Integrantes da Delegação: __________________________________ 

Refeições: (    ) Café da manhã      (     ) Almoço   (     ) Jantar             

Necessita Alojamento?  (    )  Sim    (     )  Não 

Pernoite?    (     )  Sim           (     )  Não     

Somente Troca de Roupa?   (     )  Sim    (     )   Não 

 

 Inscrição Para: (Atenção: Baliza e Balizador marcar somente o que irá competir) 

 

(     ) Corpo coreográfico   (    ) Baliza (feminino)  ou   (   ) Balizador (masculino)    (    ) Mór de Comando 

 

 

 

Assinatura do Dirigente Responsável                                  Carimbo da Mantenedora 

 

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FANFARRAS E BANDAS 

Rua José Júlio Cleto da Silva, 330. 

União da Vitória - Paraná 

CEP. 84600-000- Fones: (042)988015156 (042)3522-8727 

 



  
XXIX Campeonato Paranaense de Fanfarras e Bandas 

III COPA NACIONAL DE BANDAS E FANFARRAS DE CANDIDO DE ABREU – PR 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – BATALHA DE PERCUSSÃO 

 

ENTIDADE: ____________________________________________________________________________ 

MANTENEDORA: _______________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ___________________________________________________________________________ 

CEP: __________________ TELEFONE: _____________________________________________________ 

CIDADE: ______________________________________________________________UF________ _____ 

NOME DO DIRIGENTE: __________________________________________________________________ 

TELEFONE: _____________________________e-mail__________________________________________ 

 

TELEFONE CELULAR(WHATSAPP):: _______________________________ 

 

DADOS DA CORPORAÇÃO (Consultar o Regulamento) 

 

CATEGORIA TÉCNICA: BATALHA DE PERCUSSÃO 

 

Faixa Etária: ÚNICA 

 

 

Horário previsto para a chegada na sede: ____________________________________ 

 

Número Total de Integrantes da Delegação: __________________________________ 

 

Refeições: (    )Café da manhã      (    ) Almoço   (    ) Jantar      

        

Necessita Alojamento?  (    )  Sim    (     )  Não 

 

Pernoite?    (     )  Sim           (     )  Não     

 

Somente Troca de Roupa?   (     )  Sim    (     )   Não 

 

 

 

 

 

Assinatura do Dirigente Responsável                                  Carimbo da Mantenedora 

 

 

 

**** PARA PREENCHIMENTO: TODOS OS CAMPOS SÃO OBRIGATÓRIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FANFARRAS E BANDAS 

Rua José Júlio Cleto da Silva, 330. 

União da Vitória - Paraná 

CEP. 84600-000- Fones: (042)988015156 (042)3522-8727 



  
 

 

XXIX CAMPEONADO PARANAENSE DE FANFARRAS E BANDAS  

III COPA NACIONAL DE BANDAS E FANFARRAS DE CANDIDO DE ABREU – PR 

 

OBSERVAÇÕES. 

 

-    Especial Atenção para o tempo das apresentações. 

 

- Ler atentamente o regulamento. 

-  

- Fazer com que todos os integrantes da corporação tenham conhecimento do regulamento a que serão 

submetidos para participação no Campeonato em suas fases.  

-  

-   Para as corporações que não inscreverem Corpo Coreográfico, Baliza e Mor de Comando na sua ficha de 

inscrição os mesmos não serão julgados, mesmo apresentando no dia do Campeonato; os que constarem 

inscrição e não comparecerem perderão 10% do total de itens julgados caso não tenham justificado por meio 

de ofício 48h antes do evento. 

 

- As inscrições deverão ser encaminhadas impreterivelmente até os prazos de encerramento.  

-  

- Todas as corporações deverão formalizar sua Inscrição e confirmar o depósito referente à taxa de anuidade 

e ou inscrição por corporação e categoria inscrita. 

 

-    Somente poderão participar do evento as corporações que seguirem as normas deste regulamento. 

 

-    A taxa de anuidade deverá ser depositada na Conta Corrente 16000–8, Agência 0030-2, Banco do Brasil, 

para crédito da Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas. Agência de Ponta Grossa – PR. 

 

- Encaminhar para a FPFB uma cópia do Boleto Bancário de Depósito da Taxa de anuidade, com o nome 

da corporação inscrita, para: jcarlos.goncalves@bol.com.br    

-  

- Encaminhar um breve histórico da corporação para divulgação, momentos antes da apresentação. (Máximo 

15 linhas) 

 

 

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FANFARRAS E BANDAS 

Rua José Júlio Cleto da Silva, 330. 

União da Vitória - Paraná 

CEP. 84600-000- Fones: (042)988015156 (042)3522-8727 

mailto:jcarlos.goncalves@bol.com.br

